Hurtti-Paino Oy:n asiakas- , kumppanuus- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste
Yleistä
Hurtti-Paino Oy (jäljempänä ”Hurtti” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas-, kumppanuus ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen
käsittelystä saatte lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen info@hurtti.fi.
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme
käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme teille mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista
hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin teitä tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuanne
tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 14.6.2018.
Rekisterinpitäjä
Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Y-tunnus:

Hurtti-Paino Oy
Sammontie 10
28400 Ulvila
010 505 7400
2639927-5

Kenen henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme, alihankkijoidemme, tavarantoimittajiemme ja palveluntuottajiemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme, alihankkijoidemme, tavarantoimittajiemme ja palveluntuottajiemme (jäljempänä ”Te”) henkilötietoja.
Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?
Keräämme seuraavia, teitä koskevia henkilötietoja:
-

nimi;
yhteystiedot: sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
edustamanne yrityksen ja asemanne yrityksessä; ja
sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat, selaimenne palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, jolta siirryitte verkkosivuillemme) sekä selaimellenne lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista teknologioista alla kappaleessa 12).

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?
Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. tekemänne yhteydenottopyynnöt
verkkosivujemme kautta, tapahtumien kautta saadut yhteydenottolomakkeet ja meille toimittamanne
käyntikortit). Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevia tietoja keräämme automaattisesti palvelumme sekä verkkosivustomme käytön perusteella. Tämän ohella keräämme henkilötietojanne
myös julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteri, väestötietojärjestelmä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja
Postin osoitetietojärjestelmä.
Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
Henkilötietojenne käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu
etumme.
Jos olette jo asiakkaamme, alihankkijamme, tavarantoimittajamme tai palveluntuottajamme:
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Henkilötietojenne käsittelyn käyttötarkoituksena on erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito
sekä liiketoimintaamme liittyvien tehtävien ja palveluiden suorittaminen. Henkilötietojanne käsitellään lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja suoramarkkinointia sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaamme varten. Henkilötietojenne käsittelyllä voimme siis palvella teitä paremmin ja kehittää tuotteitamme
ja palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Henkilötietojenne käsittelyllä ei ole osaltanne
muita vaikutuksia.
Jos olette potentiaalinen asiakkaamme alihankkijamme, tavarantoimitajamme tai palveluntuottajamme:
Potentiaalisia kumppaneita koskevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, eli normaalit markkinointitoimenpiteet kuten markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse. Potentiaalisten
asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen.
Palvelumme ja verkkosivustomme hyödyntämistä koskevien teknisten tietojen (esim. IP-osoite, selain,
selainversio, verkkosivu, jolta siirryitte verkkosivuillemme, evästeet) osalta käsittelyn tarkoituksena on lisäksi palvelumme ja verkkosivustomme toiminnallisuuksien kehittäminen, käytön seuraaminen, käyttäjäkokemuksen parantaminen ja sisällön kohdentaminen.
Emme jatkokäsittele henkilötietojanne muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.
Henkilötietojenne säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille
Voimme siirtää henkilötietojanne alihankkijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojanne vain lukuumme suoritettavia, tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten mukaisia toimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät
käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.
Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojanne toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen
käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietojenne siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Siirrämme henkilötietojanne EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
-

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

-

olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojenne siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Teillä on tällöin oikeus saada
jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun
mukaisesti; tai

-

olette antanut nimenomaisen suostumuksenne henkilötietojenne siirtämiselle, tai henkilötietojenne
siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietojenne säilyttämisen periaatteet
Asiakkaidemme, alihankkijoidemme, tavarantoimittajiemme ja palveluntuottajiemme henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin liikesuhde on voimassa. Liikesuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojanne säilytetään enintään kuuden kuukauden ajan liikesuhteen päättymisestä.
Potentiaalisten kumppaniemme henkilötiedot säilytetään markkinointirekisterissä niin kauan kuin toimitte
tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että ette ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin markkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltanne tieto suoramarkkinoinnin
kieltämisestä.
Henkilötietojanne voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
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Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Teillä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojenne käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Voitte antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).
Lisäksi teillä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
-

saada tieto henkilötietojenne käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinne ja tarkastaa itseänne koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojenne poistamista;
vastustaa henkilötietojenne käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojenne käsittelyperusteena on oikeutettu etumme; ja
vaatia henkilötietojenne käsittelyn rajoittamista.

Teidän tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntönne meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot- kohdan mukaisesti. Voimme pyytää teitä tarkentamaan pyyntöänne kirjallisesti
ja varmentamaan henkilöllisyytenne ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntönne toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Teillä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkanne tai työpaikkanne sijaitsee, mikäli katsotte, että
emme ole käsitelleet henkilötietojanne soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Kunnioitamme henkilötietojenne luottamuksellisuutta. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on
suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä henkilöllä on pääsy rekisterissä
käsiteltäviin henkilötietoihin Hurtin myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Hurtti huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.
Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista
“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellenne tai muulle
päätelaitteellenne, kun vierailette verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustanne takaisin verkkosivulle, kun vierailette siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen
teille personoidumman selainkokemuksen.
Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellenne ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa
eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä),
evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintanne soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen
selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin
toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettanne tai tiedostojanne. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.
Yhteydenotot
Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta
ja muut yhteydenotot tulee ensisijaisesti tehdä sähköpostitse info@hurtti.fi. Voit myös ottaa mei- hin
yhteyttä puhelimitse, henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Hurtti-Paino Oy
Heikki Mattila
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Sähköposti: info@hurtti.fi
Puhelin 010 505 7400
Sammontie 10, 28400 Ulvila
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